ANKC Standard
18.11.2015 (EN)

Uden nr.
Ikke godkendt af FCI

TENTERFIELD TERRIER
Oprindelse: Australien
Anvendelse:

Alsidig gård- og ledsagehund

Klassifikation:

FCI Gruppe 3 (Terriers)

Historie:

I begyndelsen af 1800-tallet fandtes der mange terrier-typer i Australien. Jægerne og
landmændene tog ikke særlig hensyn til udseendet, når bare hundene kunne udføre
det ønskede arbejde. De skulle være gode til rottejagt og jagt på småvildt. Senere blev
hundene også værdsatte familiehunde. I 1992 blev de første hunde med navnet
Tenterfield Terrier registreret i Den Australske Kennel Klub. Navnet stammer fra en by
af samme navn. Her boede en opdrætter af racen. En kendt sanger gjorde byen
berømt, og derved fik racen sit navn.

Helhedsindtryk:

En stærk, aktiv og smidigt arbejdende terrier med mange anvendelsesområder.
Udseendet skal være tiltalende. Kroppen skal være kvadratisk. Hovedets og halsens
længde skal være i proportion med kroppen. Udtrykket er intenst og intelligent, hvilket
fremhæves at rejste ører og hale. Pelsen er altid korthåret.

Proportioner:

Afstanden fra skuldertoppen til jorden er den samme som afstanden fra skuldertoppen
til sædebensknuden.

Temperament:

Selvsikker og lærevillig. Viser stor royalitet over for sin ejer. Den er frygtløs og modig,
men også en udmærket selskabshund.
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Hoved:

Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber, bid:

Middelstort og i balance med kroppen. Det er kileformet set forfra og fra siden. Godt
udfyldt under øjnene. Afstanden fra næsespids til stop er den samme som fra stop til
nakkeknude. Skallens og næsepartiets linier skal være parallelle.
Svagt hvælvet fra øre til øre
Moderat
Farven foretrækkes sort. Hos leverfarvede hunde skal den være brun.
Skal være stærkt
Stramme og pigmenterede
Stærke kæber med komplet saksebid

Øjne:

Let ovale – ikke store, runde eller udstående. Så mørke som muligt med et intenst
udtryk og pigmenterede øjenrande. Lyse øjne og glasøjne er ikke ønskeligt.

Ører:

Tynde, helt eller delvis rejste – i sidste tilfælde er det den yderste tredjedel, der tipper
fremad. De er middelstore, og ørets længde er den samme som afstanden imellem
ørerne.
Moderat lang, stærk og tør. Hovedet skal kunne bæres stolt.

Hals:
Krop:
Overlinie:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:
Hale:

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Forpoter:
Bagpart:
Lår:
Knæ:
Mellemfod:
Bagpoter:

Kort og kompakt
Lige
Stærk uden blødhed
Kraftfuld
Let rundet
Moderat bred og når ned til albuerne. Forbrystet er tydeligt markeret. Ribbenene er let
hvælvede og når godt bagud.
Let optrukken
Enten kuperet eller naturlig. Stumphale forekommer. Den naturlige hale er moderat
lang og i balance med helheden. Den er højt ansat og båret lodret, når hunden er
opmærksom. Bør ikke bæres ind over ryggen. Halebæringen skal vise et stolt
temperament. I hjemlandet kuperes halen ret kort.
NB: Halekupering er forbudt i Danmark

Veltilbagelagt og ikke for muskuløst
Tilstrækkelig lang til at sikre en god vinkel til skulderbladet
Placeret lodret under skulderbladets højeste punkt og godt ind under kroppen
Med stærke, runde knogler, lige og parallelle set fra alle sider
Rundede, kompakte og moderat hvælvede
Helhed: Ikke for muskuløs. Godt rundet baglår
Lange og kraftfulde
Velvinklede
Kort, parallel og lodret stillet
Som forpoterne
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Bevægelse:
Hud:
Pels:
Hårlag:
Farve:

Frie og parallelle. Albuer og knæled bevæges parallelt med kroppens længdeakse.
Haserne er ikke for tætstillede. Stærk fremdrift fra bagparten.
Huden skal altid være pigmenteret.

Kort, glat og uden underuld
Overvejende hvid med sorte, blå eller leverbrune aftegn i alle nuancer. Trefarvet er
almindeligt. Brindle accepteres – men er ikke ønskeligt.

Størrelse:

Skulderhøjde: 25,5-30,5 cm. Idealhøjde: 28 cm
Vægten skal være i balance med hundens størrelse.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.


Store, udstående eller runde øjne



Lyse eller blå øjne



Store ører – brede ved basis



For kraftigt hvælvet eller æbleformet skalle

Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Skævt bid



Ensfarvet pels



Skulderhøjde over 30,5



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

